
 
 

 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 
 

 

 

METODOLOGIE privind organizarea 

examenului de admitere la studii universitare 

de licenţă la  

Facultatea de Matematică şi Informatică, 

anul universitar 2020-2021 

 

The Methodology for Organizing the Admission to the 

Bachelor Degree University Programs,  

Faculty of Mathematics and Computer Science, 

Academic year 2020-2021 
 

 
 

Elaborat: 

Coordonatorul grupului de lucru care a elaborat 

metodologia 

Lect. dr. Aurelian CRĂCIUNESCU 

Semnătura 

Aprobat: Consiliul Facultăţii de Matematică şi Informatică  

     Ediţia:  I, II  

Intrat în vigoare la data de: 24.02.2020 / 29.04.2020 

Retras la data de  

 

  



 

 
 
 

 

 

Metodologie de organizare a examenului de 

admitere la studii universitare de licență la 

Facultatea de Matematică şi Informatică,  

anul universitar 2020-2021 

 

 

 

 

Pagina 2 din 16 

 

Cap. I. Cadrul general de organizare 

 

Art.1. Admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă la Facultatea de Matematică şi Informatică 

a Universităţii de Vest din Timişoara (UVT), în anul universitar 2020-2021, se organizează: 

- în conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158, 160, 163, 174, 176, 199, 200, 277 

și art. 304, alin. (17) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- în baza următoarelor acte normative: 

o Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările 

ulterioare; 

o Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 133/2000 privind învățământul universitar și 

postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările și completările ulterioare; 

o Hotărârea Guvernului României nr. 288 din 21 iunie 1993 privind școlarizarea în România a 

cetățenilor din alte țări, cu modificările și completările ulterioare; 

o Hotărârea Guvernului României nr. 689/1994 privind acordarea unor burse de studii, doctorat și 

specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnică română sau pentru cetățenii 

români cu domiciliul în străinătate, cu modificările și completările ulterioare; 

o Hotărârea Guvernului României nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor și studenților care au 

primit distincții la olimpiadele școlare internaționale organizate pentru învățământul 

preuniversitar și a doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

o Hotărârea Guvernului României nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor 

universitare de masterat; 

o Hotărârea Guvernului României nr. 844 din 13 august 2008 privind stabilirea cuantumului 

burselor pentru elevii, studenții, masteranzii, doctoranzii, medicii aflați la specializare și 

cursanții aflați la stagii de specializare/perfecționare postuniversitară din Republica Moldova, 

Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara granițelor țării, pentru cetățenii români cu 

domiciliul în străinătate, precum și pentru cetățenii străini, bursieri ai statului român, care 

studiază în instituții și unități de învățământ de stat din România; 

o Ordonanța Guvernului României nr. 22 din 29 august 2009 privind stabilirea cuantumului minim 

al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din 

state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul 

Economic European și din Confederația Elvețiană, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2010; 

o Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.156 din 22 decembrie 2016 

privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, cu 

modificările și completările ulterioare (OMEN nr. 3873 din 5 mai 2017 și OMEN nr. 4174 din 

27 iulie 2018); 

o Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3.236 din 10 februarie 2017 privind aprobarea 

Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor 

de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în 

instituțiile de învățământ superior de stat acreditate; 

o Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3.473 din 17 martie 2017 privind aprobarea 

Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul 

școlar/universitar 2017-2018; 

o Ordinul ministrului educației naționale, al ministrului afacerilor externe și al ministrului pentru 

românii de pretutindeni nr. 3900/A10/2046/C/129/2017 privind aprobarea Metodologiei de 
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școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul preuniversitar de stat din România, pe 

locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de 

școlarizare, dar fără bursă începând cu anul școlar 2017-2018 și a Metodologiei de școlarizare a 

românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără 

plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără 

bursă începând cu anul universitar 2017-2018; 

o Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3850 din 2 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei-

cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de 

specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării 

competențelor pentru profesia didactică și metodologia aferentă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

o Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 

privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de 

doctorat, cu modificările și completările ulterioare (Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 

3062/2018 privind modificarea art. 13 din Anexa la Ordinul 6102/2016 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de 

master și de doctorat) și Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5618 din 20.12.2019 

privind modificarea alineatului (5) al articolului 4 din Metodologia-cadru privind organizarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin 

Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6102/2016); 

 

- în baza altor acte normative cu incidență în domeniul de activitate reglementat. 

 

Admiterea în ciclul de licenţă respectă prevederile din “Metodologia UVT privind organizarea şi 

desfăşurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii  de 

licenţă, în anul universitar 2020-2021” aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 107 din data de 

21.02.2020, respectiv varianta revizuită aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 9 din data de 27.04.2020. 

Art.2. Admiterea în ciclul de licenţă se organizează pe cele două domenii de studii universitare ale 

facultăţii şi pe programele de studiu: 

A. Domeniul MATEMATICĂ (forma de învăţământ cu frecvență), cu programele de studii: 

1. Matematică; 

2. Matematică informatică; 

B. Domeniul INFORMATICĂ (forma de învăţământ cu frecvență), cu programele de studii: 

1. Informatică; 

2. Informatică (în limba engleză); 

3. Informatică aplicată. 

Planurile de învăţământ aferente acestor programe de studii sunt accesibile pe pagina web a facultăţii 

http://www.math.uvt.ro sau https://www.info.uvt.ro/programe-licenta/. 

 

Art.3. Admiterea în ciclul de licenţă se face prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute la examenul 

de bacalaureat. 

 

Art.4. Admiterea în ciclul de licenţă se organizează pe locuri: 

o finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii, integral sau parţial (învățământ cu 

frecvență), adică fără taxă; 

o cu taxă (învățământ cu frecvență) 

astfel: 

 

http://www.math.uvt.ro/
https://www.info.uvt.ro/programe-licenta/
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Nr. 

crt. 

Domeniul Programul de 

studii 

Nr. de 

locuri 

fără taxă* 

 

Nr. de 

locuri 

cu taxă 

 

Probe de concurs 

1. MATEMATICĂ Matematică; 

Matematică-

informatică; 

20 

 

40 

55 

 

85 

- evaluare dosar; 

 

2.  INFORMATICĂ Informatică; 

Informatică (în 

limba engleză); 

Informatică 

aplicată. 

63 

 

60 

 

40 

80 

 

65 

 

110 

- evaluare dosar; 

 

  TOTAL LOCURI 223 395  
*Notă: Numărul locurilor fără taxă afişat este cel aprobat în anul universitar anterior.  Pentru anul 

universitar 2020/2021, numărul exact al locurilor fără taxă va fi afişat după aprobarea acestora de către 

MEC. 

Art.5. Un candidat poate concura la admitere, concomitent, la două sau mai multe domenii, din 

facultate, din alte facultăţi sau din alte instituţii de învăţământ superior, dar poate fi admis la un singur 

domeniu pe locuri finanţate de la bugetul de stat, prin granturi de studii, integral sau parţial. 

Candidatul admis la mai multe domenii cu învăţământ cu frecvență trebuie să opteze pentru domeniul 

la care doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat prin granturi de studii şi să depună, în perioada 

de preluare a documentelor sau de confirmări, diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu 

aceasta în original. 

Art.6. Pot candida la concursul de admitere în ciclul de licenţă: 

• cetățenii români absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta; 

cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic 

European şi ai Confederației Elvețiene care posedă Adeverință de recunoaștere a studiilor emisă 

de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), în aceleaşi condiții 

prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare (Anexa 

2, Metodologia UVT).  Recunoașterea studiilor efectuate în afara României de către cetățenii 

străini și de către cetățenii români care au absolvit studiile liceale în altă țară se va realiza de către 

direcția de specialitate din cadrul MEC- Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea 

Diplomelor CNRED – înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat 

având obligația de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaștere/echivalare a 

studiilor. 

• cetățenii străini de origine etnică română din Albania, Bulgaria, Macedonia, Republica Moldova, 

Serbia, Ucraina și Ungaria și Diaspora, precum și cetățenii români cu domiciliul stabil în străinătate 

– aceștia vor candida separat pe locurile finanțate de la bugetul de stat repartizate de Ministerul 

Educației și Cercetării (MEC) pentru această categorie, dar numai la specializările acreditate cu 

predare în limba română, sau pe locuri cu taxă, conform Metodologiei de școlarizare a românilor 

de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor 

de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând 

cu anul universitar 2017-2018 (valabilă și pentru anul universitar 2020-2021) (detalii în Anexa 3, 

Metodologia UVT). Cetățenii străini de origine etnică română din Republica Moldova care au 

absolvit liceul în România, vor candida în aceleaşi condiții ca şi cetățenii români, pe locuri bugetate 

sau pe locuri cu taxă, iar cetățenii străini de origine etnică română din Republica Moldova, 

absolvenți ai unor licee din Republica Moldova, pot candida la concursul de admitere numai prin 

centrele de selecție, cu respectarea criteriilor de admitere şi în conformitate cu prevederile 

Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învățământul din România, în anul 

universitar 2020-2021 sau pot opta pentru un loc cu taxă în lei, dar numai la programele de studii 
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acreditate;  

• cetățenii români de etnie rromă vor candida separat, în aceleaşi condiții ca şi cetățenii români, pe 

locuri bugetate repartizate de MEC sau pe locuri cu taxă;  

• absolvenții de licee situate în mediul rural au posibilitatea de a candida separat, în aceleaşi condiții 

ca şi cetățenii români, pe locuri bugetate repartizate de MEC sau pe locuri cu taxă. În situația în 

care MEC nu alocă un număr separat de locuri bugetate destinate acestei categorii de candidați, 

aceștia pot candida pe unul dintre cele 30 de locuri bugetate de la nivelul universității. 

Departamentul IT&C al UVT va pune la dispoziție lista liceelor situate în mediul rural; 

• cetățenii străini din state terțe Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației 

Elvețiene se pot înscrie la concursul de admitere la Universitatea  de Vest din Timișoara (în regim 

financiar: cont propriu valutar), pe bază de dosar, urmând să fie primiți la studii sau respinși în baza 

admiterii organizate la Universitatea de Vest din Timișoara conform Metodologiei privind 

eliberarea scrisorii de acceptare și primirea la studii de licență şi masterat în cadrul Universității  

de Vest din Timișoara cetățenilor din state terțe UE și pe baza scrisorii de acceptare la studii în 

România eliberată de MEN (Anexa 4, Metodologia UVT). 

• Refugiații și azilanții politic care au obținut o formă de protecție subsidiară în România sunt admiși 

la studii în conformitate cu prevederile din Metodologia privind eliberarea scrisorilor de acceptare 

și primirea la studii de licență și masterat la Universitatea de Vest din Timișoara a cetățenilor 

străini din state terțe UE. 

 

 

Art.7. La nivelul facultăţii, sub autoritatea Decanului, se constituie Comisia de admitere pe facultate, 

care coordonează organizarea şi desfăşurarea admiterii. Contestaţiile sunt rezolvate de către Comisia 

de rezolvare a contestaţiilor. În cadrul comisiilor deciziile se iau cu majoritate simplă. Comisia de 

admitere urmăreşte buna gestionare a paginii web a facultăţii referitoare la admitere. Comisia de 

admitere pe facultate rezolvă problemele curente ale admiterii, consultând, dacă este cazul, Comisia 

de admitere centrală, constituită la nivelul UVT. Întreaga răspundere privind organizarea şi 

desfăşurarea corectă a procesului de admitere revine Comisiei de admitere a facultăţii şi directorilor 

de departament din cadrul facultății. Componența acestor comisii este aprobată de către Consiliul 

facultății. 

Art.8.  Calendarul concursului de admitere la Facultatea de Matematică și Informatică, pentru anul 

universitar 2020-2021, va fi afișat pe pagina web a facultății (http://math.uvt.ro) și pe pagina dedicată 

concursului de admitere (https://sites.google.com/e-uvt.ro/admiteremateinfo2020).  

Cap. II. Înscrierea la concursul de admitere 

 

Art.9.  

(1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, exclusiv online, pe baza cărții de 

identitate/pașaportului, a datelor personale de identificare și a informațiilor solicitate de 

formularul de înscriere disponibil pe platforma de admitere. Candidații își vor exprima opțiunile 

prin intermediul platformei de admitere online. 

(2) Universitatea de Vest din Timișoara va demara, începând cu luna  mai, un proces de pre-

înscriere online a candidaților la concursul de admitere, pe platforma de admitere. 

(3) Odată demarat procesul de pre-înscriere online de către un candidat, prin crearea contului pe 

platformă și introducerea datelor personale de identificare, acesta își exprimă acordul pentru 

prelucrarea datelor de către UVT, pentru a fi informat periodic despre procesul de admitere, 

oferta educațională și serviciile UVT și pentru ca UVT să se poată interconecta cu Sistemul 

Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale 

și a rezultatelor obținute de acesta la examenul de bacalaureat. 

(4) Procesul de înscriere online se va finaliza odată cu achitarea taxei de înscriere sau cu validarea 

http://math.uvt.ro/
https://sites.google.com/e-uvt.ro/admiteremateinfo2020
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scutirii de taxă de înscriere de către comisia de admitere de la nivelul facultății, în baza 

documentelor justificative încărcate pe platforma de admitere. 

(5) Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în original 

sau în copie legalizată, până inclusiv în ziua susținerii probei de admitere, la punctele de 

preluare a documentelor de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere 

organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către 

operatorii UVT.  

 

În acest sens, fiecare candidat va prezenta, la punctele de preluare a documentelor, un dosar ce va 

cuprinde: 

 

a) cerere de înscriere (formularul completat online), în care candidaţii vor indica opţiunile şi ordinea 

de prioritate a acestora; 

b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original; 

PRECIZARE: neprezentarea diplomei de bacalaureat în original, în etapa de confirmări 

programată imediat dupa afişarea rezultatelor (dacă aceasta nu a fost depusă la punctele de preluare 

a documentelor), va conduce la descalificarea celor în cauză de la forma de învăţământ fără taxă. 

c) adeverinţa medicală în original (de la medicul de familie) nu mai veche de 30 de zile de la data 

prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este 

apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care 

suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, 

handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau 

eventualele cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic.  

d) 2 fotografii color cu dimensiunea ¾ cm (“tip buletin de identitate/carte de identitate”); 

e) certificatul de naştere, cartea de identitate (C.I.), certificatul de căsătorie (dacă este cazul); 

f) acte doveditoare, în original, pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere; 

g) diploma/diplomele în original pentru candidaţii care au obţinut premii la concursurile menționate la 

Art. 14-18; 

h) diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o 

a doua specializare; 

i) dovada de cunoaştere a limbii engleze pentru cei care optează la programul de studii Informatică  în 

limba engleză, conform condiţiilor de la Art. 25; 

j) certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română (cerut doar cetăţenilor străini pentru 

programele de studii în limba română), eliberat de către instituţii abilitate de MEC; 

k) Absolvenţii de liceu din promoţiile anterioare anului 2020 care concurează pe locuri fără taxă trebuie 

să dea o declaraţie pe proprie răspundere (formular tip) privind finanţarea sau nefinanţarea anterioară 

de la bugetul de stat. În cazul finanţării se va preciza şi numărul de semestre finanţate. 

 

Art.10. Candidații care se înscriu la ambele domenii, Matematică și Informatică, prezintă un singur 

dosar de admitere. 

 

Art. 11.  Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în 2020 pot prezenta la înscriere, în 

locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu (în original sau copie legalizată), în care 

se menţionează media generală, notele obţinute la probele susţinute la examenul de bacalaureat, 

termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.  
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Art.12. Studenţii de la instituţiile de învăţământ superior de stat, care au fost admişi în anii precedenţi 

pe locuri cu taxă, pot trece în regim fără taxă, la acelaşi domeniu, în urma admiterii, în limita numărului 

de locuri finanţate de la bugetul de stat, prin granturi de studii.  

 

Art.13.  

(1) Absolvenţii cu diplomă de licenţă, respectiv, diplomă de absolvire, beneficiari ai unei finanțări de 

la buget pe toată perioada programului de studii, pot urma un al doilea program de studiu doar în 

regim cu taxă. 

(2) Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat, înmatriculaţi în anii precedenţi pe locuri 

finanţate de la bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să urmeze şi a doua 

specializare în cadrul aceleiaşi instituţii sau într-o altă instituţie, pot beneficia, în urma admiterii, 

de finanţare de la buget, dar numai pe o durată reprezentând diferenţa între durata noului program 

de studii şi durata de studii finanţate de la buget din programul iniţial. Costurile aferente depăşirii 

duratei învăţământului gratuit, prevazută de lege, se suportă de către studenţi. Dacă primul program 

de studii este cu taxă, cel de-al doilea program de studii la învăţământ cu frecvență, poate fi urmat 

cu finanţare de la bugetul de stat. Conf. Art. 21 al. (8) din Metodologia UVT “Studenţii înmatriculaţi 

concomitent la două programe de studii diferite din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara 

beneficiază, la cerere și cu documente doveditoare, de o reducere de 50% la taxa de şcolarizare 

pentru programul de studii la care sunt înmatriculaţi cu taxă. În cazul în care ambele programe de 

studii sunt urmate în regim cu taxă, reducerea se va solicita în proporție de 25% de la fiecare 

facultate la care sunt înscriși. Aceeaşi reducere se aplică şi pentru studenţii care, la un interval de 

maxim nouă ani de la absolvirea unui program de studii la Universitatea de Vest din Timișoara 

finanţat total sau parţial de la bugetul de stat, se înscriu la un alt program de studii ofertat de 

universitate. Reducerea se aplică o singură dată pentru un an de studiu, pe baza unei cereri însoțită 

de documente doveditoare și depusă în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea anului 

universitar.” 

(3) Absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de plasament sau din sistemul de 

protecție socială, cei cu situații sociale speciale, precum și sportivii cu performanțe deosebite pot 

beneficia de scutiri de taxă de școlarizare, la cerere. Dosarele vor fi analizate la nivelul facultății 

pentru îndeplinirea criteriilor, ulterior fiind supuse avizului comisiei UVT de acordare a scutirilor 

de taxă. 

 

 

Art.14.  

(1) Conform art. 4 din Metodologia UVT privind organizarea şi desfăşurarea procesului de admitere 

pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii  de licenţă, în anul universitar 2020-

2021: „elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la 

olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării (MEC)  

beneficiază de dreptul de a se înscrie la programele de studii universitare de licență ale UVT fără 

susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la bugetul de stat.„ , fiind admişi cu media 

10 (zece).  

(2) Conform art. 4 din Metodologia UVT privind organizarea şi desfăşurarea procesului de admitere 

pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii  de licenţă, în anul universitar 2020-

2021: “elevii care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care au 

obținut media 10 la examenul de Bacalaureat (pe baza scrisorii de invitație semnată de rectorul 

universității, scrisoare care trebuie să însoțească dosarul candidatului) beneficiază de gratuitate la 

înscrierea la procesul de admitere și pot beneficia de dreptul de a se înscrie, fără susținerea 

concursului de admitere, pe locuri finanțate de la bugetul de stat, la programe de studii universitare 

de licență de la orice facultate a UVT”, dacă fac dovada obținerii unei distincții individuale la 

concursuri școlare recunoscute de MEC. Acești candidați vor fi admişi cu media 10 (zece). 

(3) Absolvenţii de liceu care au obţinut un premiu I, II, III sau mențiune la faza naţională a 

Olimpiadelor de Matematică sau de Informatică, pe perioada studiilor liceale, au dreptul să se 
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înscrie la domeniile Facultăţii de Matematică şi Informatică, în cadrul numărului de locuri alocate 

de către MEC, fiind admişi cu media 10 (zece).  

 

Art.15. Olimpicii și șefii de promoție care fac parte din categoriile de la Art.14, pot ocupa un singur 

loc în învăţământul superior finanţat de la bugetul de stat, chiar dacă au obţinut mai multe distincţii în 

intervalul de timp menţionat mai sus. 

 

Art.16. Olimpicii care au obţinut, pe perioada studiilor liceale, distincţii la fazele internaționale ale 

olimpiadelor şcolare recunoscute de MEC (premiul I, II, III, menţiuni, premii speciale) pot fi susţinuţi 

de la buget pentru a urma două programe de studii. 

 

Art.17. Candidaţilor care au obţinut premiile I, II sau III la fazele județene ale olimpiadelor de 

specialitate (Matematică sau Informatică), în perioada liceului li se va echivala, la cerere,  cu nota 10 

una din notele care intră în calculul mediei de admitere. După caz, în situaţia existenţei mai multor 

premii, se pot echivala două note cu 10. 

 

Art.18.  

(1) Candidaţii care au obținut premii la concursurile organizate de Facultatea de Matematică şi 

Informatică în colaborare cu parteneri din mediul preuniversitar (concursul FMI, concursul 

Traian Lalescu) îşi pot echivala una din notele care intră în calculul mediei de admitere cu nota 

10, oricare ar fi aceasta. După caz, în situaţia existenţei mai multor premii, se pot echivala două 

note cu 10.  

(2) Oricare dintre notele obţinute prin participarea la Concursul FMI, în clasa a XI-a sau în clasa 

a XII-a, poate echivala, la cerere, una dintre notele care intră în calculul mediei de admitere.  

 

Art.19.  

(1) Taxa de înscriere la concursul de admitere în ciclul de licenţă este 150 lei.   

(2) Potrivit legii, sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la admiterea în ciclul de studii universitare 

de licență, precum și de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte și documente școlare 

următoarele categorii de persoane: (a) copiii întregului personal din învăţământul preuniversitar 

aflat în activitate sau pensionat; (b) copiii întregului personal din învățământul universitar 

(personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic și din bibliotecile centrale universitare) aflat în 

activitate sau pensionat. În UVT, întregul personal din învăţământul superior și din bibliotecile 

centrale universitare este scutit de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte şi documente. 

Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare încărcate de 

candidaţi pe platforma de admitere și prezentate în original la punctele de preluare a documentelor 

necesare procesului de admitere din sediile UVT și centrele județene de admitere organizate de 

UVT. Aprobarea scutirii se face de către comisia de admitere la nivel de facultate. 

 

(3) Alte categorii de candidați care beneficiază de scutire de taxa de înscriere:  (a) candidații proveniți 

din centrele de plasament/sistemul de protecție socială; (b) sportivii cu performanțe deosebite 

(sportivi ai CSU-UVT, ai cluburilor și secțiilor sportive cu care UVT are acorduri de colaborare, 

medaliați la competițiile naționale, europene și mondiale - la propunerea Facultății de Educație 

Fizică și Sport); (c) candidații orfani de ambii părinți; (d) candidații orfani de unul dintre părinți 

care a activat în sistemul de învățământ; (e ) elevii care au obținut în perioada studiilor liceale 

distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de 

Ministerul Educației și Cercetării (MEC); (f) elevii care au obținut în perioada studiilor liceale 

distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale. 

 

(4) Taxa de înscriere la admitere se plăteşte de candidat o singură dată pe facultate, chiar dacă acesta 

concurează la ambele domenii din cadrul facultăţii. În cazul în care candidatul doreşte să urmeze 

simultan programe de studii la ambele domenii, va depune câte o aplicație pe platforma de admitere 
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pentru fiecare dintre aceste programe și va achita taxa de înmatriculare (150 lei)  pentru fiecare 

dintre acestea. Aceste taxe se fac publice pe pagina web a Universității de Vest din Timișoara.  

 

(5) Taxa de înscriere pentru studenţii străini este de 75 euro. 

 

(6) Sunt scutiți de taxa de înmatriculare/confirmare pentru studiile universitare de licență următoarele 

categorii de candidați: (a) elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, 

II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și 

Cercetării (MEC); (b) elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele 

școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale (recunoscute conform metodologiilor 

privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere la nivelul facultăților UVT); (c) elevii 

care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care au obținut media 10 

la examenul de Bacalaureat pe baza scrisorii de invitație din partea rectorului UVT. 

 

Art.20. Comisia de admitere nu este responsabilă pentru erorile de completare comise de candidaţi în 

fişele de înscriere. 

 

Art.21. Comisia de admitere nu răspunde pentru erorile de înscriere sau de calcul din documentele 

oficiale de la dosarul de admitere. 

 

Art. 22. Pentru fiecare candidat înscris la admitere, se colectează, prin platforma de admitere, datele 

cuprinse în Anexa 1 a Metodologiei de admitere UVT. 

 

Art.23. Înscrierea online a candidaților și depunerea actelor originale/legalizate la punctele de 

preluare a documentelor se realizează conform calendarului de admitere. Punctele de preluare a 

documentelor necesare procesului de înscriere la admitere și orarul acestora se vor anunţa în timp util 

de către Comisia de admitere pe facultate sau de Comisia UVT de admitere, pe pagina web a Facultății 

de Matematică şi Informatică (www.math.uvt.ro). 

 

Cap. III. Desfăşurarea concursului de admitere. 

Stabilirea candidaţilor admişi la ciclul de licenţă. 

 

Art. 24. Selecţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere se realizează pe baza mediei de 

admitere, care se calculează, atât pentru domeniul Matematică cât și pentru domeniul Informatică, 

folosind formula următoare: 

  

  N=(N1+N2)/2, 

 

unde N1 este media generală la examenul de bacalaureat, N2 este nota la proba de matematică sau la 

proba de informatică de la examenul de bacalaureat (lipsa notei se echivalează cu nota 4). Media  de 

admitere trebuie să fie mai mare sau egală cu 6 (dacă N este mai mică decât 6 candidatul este 

respins). 

 

Art.25. Candidaţii admiși la programul de studii Informatică în limba engleză vor susține, la începutul 

anului universitar o probă de competenţă lingvistică în limba engleză, notată cu admis/respins. 

Candidații declarați respinși vor fi transferați pe un loc de același tip (bugetat sau cu taxă) la unul 

dintre programele de studii cu predare în limba română, conform opțiunilor specificate în fișa de 

înscriere sau la programul de studii Informatică în limba română, dacă în fișa de înscriere nu sunt 

specificate alte opțiuni. Următoarele categorii sunt notate cu admis la proba de competenţă lingvistică 

în limba engleză (fără susţinerea probei): 

http://www.math.uvt.ro/
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o candidaţii care au absolvit o clasă (în limba engleză) sau intensiv limba engleză; 

o candidaţii care posedă unul din următoarele certificate: TOEFL, IELTS Academic, Cambridge sau 

alt atestat de limba engleză recunoscut. 

 

Art.26. În temeiul Art.4, admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă în regim fără taxă 

(finanţare de la buget prin granturi de studii) şi în regim cu taxă se face în limita locurilor stabilite prin 

Hotărâre de Guvern, repartizate UVT prin Ordin al Ministrului Educaţiei și Cercetare şi atribuite 

Facultăţii de Matematică şi Informatică prin Ordin al Rectorului UVT (cifra de şcolarizare). 

 

Art.27. Comisia de admitere pe facultate stabileşte Lista candidaţilor admişi în regim fără taxă 

ţinându-se seama de media de admitere N (care trebuie să fie mai mare sau egală cu 6,00) şi de opţiunile 

candidaţilor, în limita cifrei de şcolarizare. Departajarea candidaţilor cu medii egale pe ultimul loc, se 

face mai întâi pe baza notei N2 (nota de la proba de matematică sau informatică). Dacă se păstrează 

egalitatea, se face departajarea pe baza notei de la proba de Limba și literatura română. 

 

Art.28. Lista candidaţilor admişi în regim cu taxă se stabileşte după acelaşi procedeu şi aplicând 

aceleaşi criterii ca cele de la Art.27. Candidaţii la a doua facultate vor fi admişi în limita locurilor cu 

taxă disponibile.  

 

Art.29. Primele rezultate ale concursului de admitere se aduc la cunoştinţă celor interesaţi, prin 

afişare pe pagina web a facultăţii, conform calendarului de admitere.  

 

Art.30. Perioada I de confirmări (conform calendarului de admitere). Deoarece candidaţii au avut 

posibilitatea de a concura la mai multe domenii din cadrul UVT sau din cadrul altor universităţi, 

candidaţii declaraţi admişi au obligaţia ca până la sfârșitul perioadei I de confirmări să confirme 

statutul de admis prin achitarea taxei de confirmare (150 lei), ca student al Facultăţii de 

Matematică şi Informatică şi, în plus, în cazul celor admişi cu finanțare de la buget, prin depunerea 

diplomei de bacalaureat/adeverinței în original la punctul de preluare a documentelor. 

Candidaţii care nu respectă obligaţiile de mai sus vor fi consideraţi retraşi, iar Comisia de admitere 

completează listele candidaţilor admişi în regim fără taxă şi cu taxă. După finalizarea perioadei I de 

confirmări se vor afişa rezultatele pe pagina web a facultăţii. 

 

Art.31. Perioada a II-a de confirmări (conform calendarului de admitere). Noii candidaţi admişi 

au obligaţia ca până la sfârșitul perioadei a II-a de confirmări să confirme statutul de admis, în aceeaşi 

manieră ca mai sus. Eventualii candidaţi glisaţi de la statutul de admişi cu taxă, la statutul de admişi 

fără taxă, care nu au încă la dosarul de concurs diploma de bacalaureat/adeverința în original, trebuie 

să o depună, în acelaşi termen până la sfârșitul acestei perioade. Candidaţii care nu respectă obligaţiile 

de mai sus, vor fi consideraţi retraşi, iar Comisia de admitere completează, din nou, listele candidaţilor 

admişi în regim fără taxă şi cu taxă. După finalizarea perioadei a II-a de confirmări se vor afişa 

rezultatele pe pagina web a facultăţii.  

 

Art.32. Perioada a III-a (ultima) de confirmări (conform calendarului de admitere). Noii 

candidaţi admişi, respectiv candidaţii glisaţi de la statutul de admişi cu taxă, la statutul de admişi fără 

taxă, au obligaţia să confirme admiterea lor în aceeaşi manieră ca mai sus. Candidaţii care nu respectă 

obligaţia de mai sus, vor fi consideraţi retraşi. 

 

ATENŢIE! Locurile finanţate de la buget rămase neocupate la această rundă se vor ocupa în 

ordinea mediilor de candidaţii admişi pe locurile cu taxă, care au depusă diploma de bacalaureat 

în original. 
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Art.33. Rezultatele finale ale sesiunii de admitere 2020, se vor afişa pe pagina web a facultăţii 

(www.math.uvt.ro) la sfârșitul ultimei perioade de confirmări.  

 

Art. 34. (1) În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat au 

obligația să depună la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile 

UVT și centrele județene de admitere organizate de UVT, diploma de bacalaureat (sau adeverința, 

pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2019-2020) în original. 

   (2) Candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat care au depus la înscriere doar 

adeverința au obligația să depună diploma de bacalaureat în original până la data de 1 octombrie 2020.  

   (3) Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, 

în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.  

 

Art.35. La confirmare, candidații declarați admiși plătesc taxa de confirmare. În momentul confirmării 

locului, studenții admiși cu taxă trebuie să plătească 30% din valoarea taxei de studiu. În caz de 

neplată, studentul își va pierde locul cu taxă. În cazul în care studentul declarat inițial admis pe locurile 

cu taxă va trece pe locurile fără taxă, i se va restitui suma plătită, aferentă celor 30 procente din valoarea 

taxei de studiu. Dupăsemestrului I, aceştia vor putea trece pe locuri fără taxă, în urma procedurii de 

reclasificare, adusă la cunoştinţă studenţilor în momentul înmatriculării. 

 

Art.36. În cazul în care mai există locuri libere sau dacă după închiderea concursului unii candidaţi 

admişi se retrag, se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie conform structurii 

anului universitar 2019-2020 și a calendarului de admitere. 

 

Art.37. După finalizarea sesiunilor de admitere din 2020, locurile finanţate de la buget rămase libere 

la un program de studiu/domeniu pot fi transferate la alt program de studiu/domeniu în cazul în care 

la acel program de studiu/domeniu există candidaţi care pot fi glisați, în ordinea descrescătoare a 

mediilor, de pe locurile cu taxă (cu condiția ca diploma de bacalaureat în original să fi fost depusă în 

una dintre etapele de confirmare). 

 

Art.38. Pe toată perioada de desfăşurare a concursului, candidaţii sunt trataţi pe baza listei lor iniţiale 

de opţiuni, orice modificare sau adăugire a acesteia fiind absolut interzise. 

 

Art.39. Actele candidaţilor respinși sau care renunţă la locul obţinut prin admitere, se restituie 

acestora, la cerere, pe baza cărții de identitate, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, 

necondiţionat şi fără perceperea unor taxe. 

 

Art.40. Înmatricularea studenţilor la studii universitare de licenţă declaraţi admişi în urma concursului 

de admitere se face prin decizie a Rectorului UVT. Înmatricularea în anul I de licenţă a cetăţenilor 

români reuşiţi în urma concursului de admitere şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, 

ai Statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se efectuează prin 

înscriere în Registrul matricol, sub număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare şi prin 

semnarea contractului de studii încheiat de fiecare student cu UVT, în care este precizat (pentru primul 

an de studii) dacă locul atribuit este finanţat de la bugetul de stat sau este cu taxă.  

 Cetăţenii străini, bursieri ai statului român, precum şi cei pe cont propriu valutar sau nevalutar, 

vor fi înmatriculaţi în conformitate cu Metodologia UVT. 

 

Cap. IV. Contestaţii 

Art.41. Eventuale contestaţii cu privire la rezultatele admiterii se transmit online pe adresa 

admitere.fmi@e-uvt.ro în maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor, conform calendarului anunțat, 

iar rezultatul acestora, stabilit de către Comisia de contestații, se comunică în cel mult 24 ore de la 

http://www.math.uvt.ro/
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expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Instituţiile de învăţământ superior sunt singurele în 

măsură să decidă asupra temeiniciei contestaţiilor.  Decizia Comisiei de contestaţii este definitivă. 

Art.42. Candidatul căruia i s-a admis contestaţia dobândeşte calitatea de student dacă obţine media de 

admitere mai mare decât a ultimului candidat admis iniţial. În cazul în care obţine media egală cu cea 

a ultimului candidat admis, se aplică criteriile de departajare descrise la Art. 27. 

Art.43. După expirarea termenului de rezolvare şi răspuns la contestaţii, rezultatul concursului de 

admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat. 

Cap. V. Informaţii utile pentru candidaţi 

Art. 44. a) Candidații admiși au obligația de a semna contractul de școlarizare în primele două 

săptămâni de la începerea anului universitar. Nesemnarea acestuia duce la pierderea locului obținut 

prin admitere.  

b) Studenţii admişi pe locurile fără taxă sau cu taxă, se vor supune la sfârşitul primului semestru și 

ulterior la sfârșitul fiecărui an universitar la procedura de reclasificare. 

c) Un candidat declarat admis poate parcurge doi ani de studii într-un singur an conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor UVT. 

 

Art.45. Toate comunicările Comisiei de admitere pe facultate către candidaţi, pe perioada înscrierilor 

şi a desfăşurării concursului de admitere, se vor face pe pagina web a facultăţii. Toate rezultatele 

parţiale şi rezultatul final al concursului de admitere se vor publica pe pagina web a facultăţii 

(www.math.uvt.ro).  

Art.46. Candidaţii sunt obligaţi să urmărească pagina web a facultăţii şi pagina web a UVT pe tot 

parcursul desfăşurării concursului de admitere, cunoscând că nu va fi luată în considerare nici o 

contestaţie sau reclamaţie izvorâtă din necunoaşterea comunicărilor afişate. 

Art.47. Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi de a aduce 

imediat la cunoştinţă Comisiei de admitere pe facultate eventuale neconcordanţe sau erori. 

 

Cap. VI.  Dispoziții finale și tranzitorii 
 

Art. 48.  

 
 (1) În situația în care în perioada prevăzută de structura anului universitar pentru desfășurarea procesului 

de admitere la programele de studii universitare de licență la Universitatea de Vest din Timișoara (structură 

care poate să fie modificată în funcție de evoluția situației generate de pandemia cu noul coronavirus sau 

de modificări aduse în organizarea examenelor naționale aferente învățământului preuniversitar) pe 

teritoriul României este decretată stare de urgență care presupune restricții cu privire la adunările publice 

și la deplasarea persoanelor sau în situația în care chiar și în afara stării de urgență condițiile sunt de așa 

natură încât fac dificilă desfășurarea procesului de admitere în condițiile aprobate prin prezenta 

metodologie, prin derogare de la prevederile prezentei metodologii (art. 9 (5), art. 31, art. 34 (1), art. 37), 

documentele candidaților necesare pentru procesul de admitere vor fi încărcate de către aceștia pe 

platforma de admitere până la termenul limită pentru înscriere și vor fi prezentate în original la UVT până 

la data începerii anului universitar.  În condițiile prezentului articol, în cazul în care documentele în 

original nu vor fi prezentate birourile de resort ale UVT în termenul prevăzut de prezentul alineat sau în 

cazul în care se constată discrepanțe între datele înscrise în aceste documente și datele/documentele 

încărcate de candidați pe platforma de admitere, candidații își vor pierde locul confirmat la UVT. În 

condițiile prezentului articol, candidații admiși pe loc finanțat de la bugetul de stat își vor pierde locul 

dacă nu vor depune la UVT diploma de Bacalaureat în original până la data începerii anului universitar.  

http://www.math.uvt.ro/
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(2) Toate celelalte prevederi ale prezentei metodologii se aplică în mod echivalent și în situația prevăzută 

de alin. (1) al prezentului articol.  

Art.48. Prezenta Metodologie a fost avizată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Matematică şi 

Informatică din data de 24.02.2020, iar varianta revizuită a fost avizată în şedinţa Consiliului Facultăţii 

de Matematică şi Informatică din data de 29.04.2020. 

 

 

 



 
 

 MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  

 
Anexa 1 

 

Datele care se solicită tuturor candidaților la admitere de către 

instituțiile de învățământ superior (pentru toate ciclurile de studii 

universitare) 
 

Date privind candidatul: 
 

Secțiunea I.1. - Date personale ale candidatului1 cu cetățenie română/străină 
 

1 
Numele de familie la naștere  

(din certificatul de naștere) 
 

2 

Numele de familie actual  

(după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, 

dacă este cazul, conform actului doveditor) 

 

3 Prenumele  

4 Inițialele tatălui/mamei2  

5 Cod Numeric Personal (CNP)3  

6 Data nașterii 
Anul Luna Ziua 

   

7 Locul nașterii 
Țara de origine 

Județul/ 

cod țară4 
Localitatea 

   

8 Genul M F 

9 Starea civilă5 Căsătorit(ă) Necăsătorit(ă) Divorțat(ă) Văduv(ă) 

10 Starea socială6 specială 

Orfan  

(unul / ambii 

părinți) 

Provenit din 

case de copii 

Provenit din 

familie 

monoparentală 

11 Cetățenia 

Română,  

domiciliul în 

România 

Română,  

Domiciliul în 

străinătate 

Alte cetățenii 
Cetățenie 

anterioară 

    

12 Etnia7  

13 Domiciliul stabil 

Țara  

Județul8/ 

cod țară9 
 

Localitatea  

Adresa 

completă10 
 

14 

Actul de 

identitate/ 

Documentul de 

călătorie11 

Seria Numărul Eliberat de 
Data 

eliberării 

Perioada de 

valabilitate 

     

15 
Alte date personale ale candidatului:  

număr de telefon, adresă de e-mail 
 

16 
Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități  

(Se bifează numai de persoanele aflate în această situație, pe bază de documente) 
 

 

Secțiunea I.2.a - Date privind pregătirea anterioară a candidatului12 (absolvent de liceu) 
 

1 
Studiile preuniversitare absolvite 

(nivel liceu) 

Denumirea instituției unde a absolvit  

Țara  

Localitatea  

Județul  

Profilul/Domeniul  

Durata studiilor  

Anul absolvirii  
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Forma de învățământ 

(zi / seral / cu frecvență / cu 

frecvență redusă / învățământ la 

distanță) 

 

2 Datele de identificare ale diplomei 

Tipul (diploma de bacalaureat sau 

echivalentă pentru candidatul care a 

absolvit studii anterioare în 

străinătate) 

 

Seria  

Numărul  

Emitentul  

Anul emiterii  

Numărul foii matricole care însoțește 

actul de studii 
 

3 

Alte observații (pentru cazurile în 

care candidatul a absolvit studii 

anterioare în străinătate) 

Recunoașterea diplomei prezentate 

(Direcția generală relații 

internaționale și afaceri europene/ 

Acorduri bilaterale/Direcția 

generală învățământ superior și 

Centrul Național de Recunoaștere și 

Echivalare a Diplomelor din cadrul 

Ministerului Educației și Cercetării) 

 

Nr./Seria actului  

de recunoaștere/echivalare (eliberat 

de Direcția generală relații 

internaționale și afaceri 

europene/Direcția generală 

învățământ superior și Centrul 

Național de Recunoaștere și 

Echivalare a Diplomelor)13 

 

 

Secțiunea I.2.b - Date privind pregătirea anterioară a candidatului14 (absolvent de studii 

universitare) 
 

1 

Studiile 

universitare 

absolvite 

Denumirea instituției unde a absolvit  

Țara  

Localitatea  

Județul  

Profilul/Domeniul  

Programul de studii universitare/Specializarea  

Titlul obținut  

Durata studiilor  

(numărul de ani sau numărul de semestre, după caz) 
 

Anul absolvirii  

Forma de învățământ 

(zi / seral / cu frecvență / cu frecvență redusă / învățământ la 

distanță) 

 

Forma de finanțare a studiilor universitare (buget/taxă)  

2 

Datele de 

identificare ale 

diplomei 

Tipul (diplomă / diplomă de licență /echivalentă)  

Seria  

Numărul  

Emitentul  

Anul emiterii  

Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoțește actul de studii  

3 

Alte observații 

(pentru cazurile în 

care candidatul a 

Recunoașterea diplomei prezentate (Direcția generală relații 

internaționale și afaceri europene/Acorduri bilaterale/Direcția 

generală învățământ superior și Centrul Național de Recunoaștere 
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absolvit studii 

anterioare în 

străinătate) 

și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației și 

Cercetării ) 

Nr./Seria actului  

de recunoaștere/echivalare (eliberat de Direcția generală relații 

internaționale și afaceri europene/Direcția generală învățământ 

superior și Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor)15 

 

 

 1 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz). 

 2 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală). 

 3 Sau alt cod de identificare personală, pentru candidații internaționali. 

 4 Numai pentru candidații internaționali. 

 5 Poate să nu fie declarată. 

 6 Se aplică doar candidaților cu o situație socială specială. 

 7 Numai pentru candidații români (poate să nu fie declarată). 

 8 Numai pentru candidații români. 

 9 Numai pentru candidații internaționali. 

 10 Se solicită și pentru candidații internaționali. 

 11 Documentul de călătorie - numai pentru candidații internaționali (act de identitate pentru cetățenii UE/SEE sau pașaport 

pentru candidații internaționali cu altă cetățenie decât UE/SEE). 

 12 Pentru candidatul internațional care vrea sa studieze în România se va considera numai documentul care atestă 

recunoașterea/echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de direcția de specialitate din cadrul Ministerului 

Educației și Cercetării), care permit înscrierea în învățământul superior. 

 13 Aplicabil pentru candidații români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidații internaționali. 

 14 Se aplică și pentru candidații internaționali. 

 15 Idem 13. 


